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LËNDA KONTABILITET  

Viti  I-rë Statusi i 

lëndës 

 

O 

          Kodi MN ECTS kredi 6 

Semestri II-të 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore    60 

Ligjërata Ushtrime 

3 2 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata, ushtrime, projekte, teste. 

Konsultime  

 

Mësimdhënësit 

 

Prof. Asoc. Dr. Bekim Berisha 

 

e-mail bekim_@hotmail.com 

Mob. 

Tel. 

383 (0) 44 504 122 

 

 

Asistenti 

Vesel Usaj e-mail    

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve 

të cilët e kanë  fushën kryesore kontabilitetin. Kursi 

u ofron studentëve njohurit themelore të 

kontabilitetit për kompanitë shërbyese, tregtare dhe 

prodhuese. Qëllimi është që studentët të zhvillojnë 

aftësitë që të mund të regjistrojnë transaksionet e 

përgjithshme të kontabilitetit, të kuptojnë dhe të 

interpretojnë pasqyrat financiare themelore dhe 

përdorimin e informacionit të kontabilitetit për të 

ndihmuar në marrjen e vendimeve më të mira të 

biznesit. 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 

aftësohen:  

1. Ta kuptojë rëndësinë e informacionit kontabël 

dhe ti identifikojë përdoruesit e informacionit 

nga kontabiliteti; 

2. T’i njohë parimet gjenerale të pranuara të 

kontabilitetit; 

3. Ti mësojë teknikat e regjistrimit të dyfishtë të 

transaksioneve financiare; 

4. Ti kuptojë komponentet e bilancit të gjendjes 

dhe pasqyrës së të ardhurave; 

5. Njohjen e të hyrave dhe shpenzimeve; 

6. Parimin akrual dhe parapagimet, etj. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminarike, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit  
 

Punimi seminarik/Kollokviumi 

 

Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 

 

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

10% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare. 

 

30% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

60% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

  



Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri 

kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Kollokviumi - 

30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 51-60% - nota 6 

61-70               7 

71-80               8 

81-90               9 

91-100           10 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

 

Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 

ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 

nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar 

dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj 

rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 

mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 

reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 

demonstrim të njohurive të marra në ligjërata si dhe 

të përgatisë dhe prezantojë në klasë detyrat, 

projektin dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin 

kritik të prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3.0 15 javë 45.0 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1.0 15 javë 15.0 

Detyra të shtëpisë 1.0 15 javë 15.0 

Projekte, prezantime..etj. 1.0 15 javë 15.0 

Koha e studimit vetanak 2.0 15 javë 30.0 

Përgatitja përfundimtare për provim 1.0 15 javë 15.0 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 0.67 15 javë 10.0 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 

totale: 

150 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Prezantimi i syllabusit dhe  

Hyrje në kontabilitet 

3 Pyetje për diskutim. 2 

  

2. Parimet gjenerale të pranuara të 

kontabilitetit 

3 Pyetje për diskutim dhe detyra.  2 

  

3. Korniza e koncepteve, parimet dhe 

supozimet themelore 

3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

4. Kontabiliteti me hyrje të dyfishtë 3  Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

5. Ekuacioni i Kontabilitetit 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

6. Bilanci provues 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

7. Bilanci i gjendjes dhe komponentet 

e sajë 

3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

8. Kollokvium 3 Kollokvium 2 

  

9. Pasqyra e të ardhurave dhe 

komponentet e sajë 

3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 



  

10. Pasqyra e Cash Flow 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

 3  2 

11. Inventarët 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

12. Borxhet e kqija dhe të dyshimta 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

13. Njohja e të hyrave dhe shpenzimeve 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

14. Akrualet dhe Parapagimet  3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

15. Harmonizimi bankar 3 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

LITERATURA 

1. Maire Loughran,  Financial Accounting for dummies, 2020, 2nd Edition 

2. Thomas Ittelson, Financial Statements, 2020, Third Edition: A Step-by-Step 

Guide to Understanding and Creating Financial Reports 

3.  Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Prof. Asoc. Dr. Bekim Berisha. 

VËREJTJE 

 Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) 

lidhur me kontabilitetin, zgjidhjen e detyrave praktike, analizën e detyrave, implikimet etike dhe 

rëndësinë e informacionit kontabël për vendimmarrësit.  

Gjate çdo ligjerate, do të organizohet qasja interaktive dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  

Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  

Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të 

vlerësohet.    

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thomas+Ittelson&text=Thomas+Ittelson&sort=relevancerank&search-alias=books

